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1 Inleiding
1.1 Instructies voor de lezer
Dit document is onderdeel van een groep documenten die de procedures in verband met de
EPB-productgegevensdatabank beschrijven. De volledige lijst van documenten wordt
weergegeven in §6 van document doc_0.G.a. De lezer dient de algemene procedures vooraf
door te nemen voor een goed begrip van onderhavig document.
1.2 Inleiding
Dit document bespreekt de kosten verbonden aan de procedures in het kader van de EPBproductgegevensdatabank.
Ter herinnering worden de definities van de begrippen “status 1” en “status 2” herhaald.
Status 1 : de productgegevens in de EPB-productgegevensdatabank worden zonder
voorbehoud aanvaard door de bevoegde instanties bij het uitvoeren van een
controle in het kader van de energieprestatieregelgeving.
Status 2 : de productgegevens in de EPB-productgegevensdatabank worden niet langer zonder
voorbehoud aanvaard in het kader van de energieprestatieregelgeving, de
bouwpartijen verzamelen zelf de nodige bewijsstukken die aantonen dat de
gebruikte gegevens conform de EPB-regelgeving zijn.
De kosten verbonden aan het opnemen, vernieuwen of wijzigen van productgegevens in de
EPB-productgegevensdatabank zijn volledig ten laste van de aanvrager.
De kosten worden telkens bepaald per productsubgroep en productlijn. Een aanvrager die
producten erkend heeft in verschillende productsubgroepen, zoals gedefiniëerd in de
procedure doc_0_G.a_ “Algemene inleiding en definities”, zal dus voor iedere
productsubgroep apart moeten betalen. Een productlijn is een gegevenslijn in de EPBproductgegevensdatabank.

2 Overzicht procedures

Er zijn jaarlijkse kosten en vaste kosten verbonden aan :
1. Een aanvraag
2. De procedure “Aanpassen productgegevens”
3. De procedure “Foute productgegevens”
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3 Kosten
3.1 Vaste kosten verbonden aan een aanvraag
Aanvragen die meerdere productsubgroepen betreffen, worden aanzien als verschillende
aanvraagdossiers. Een gegroepeerde aanvraag van een sectorfederatie voor verschillende
ondernemingen wordt wat de kosten betreft gezien als x aanvraagdossiers, waarbij x het
aantal ondernemingen is dat via de sectorfederatie deel uitmaakt van de aanvraag.
Een aanvraagdossier kan een of meerdere toevoegingen, verwijderingen of verlengingen van
een productlijn omvatten.
De vaste kosten bij een aanvraagdossier variëren in functie van het daarin opgenomen aantal
toe te voegen of te verlengen productlijnen. De verwijdering van een productlijn brengt geen
kosten met zich mee. Er zijn twee tariefgroepen:
- groep 1 : aanvraagdossier met 1 tot 100 productlijnen in de betreffende
productsubgroep
- groep 2 : aanvraagdossier met meer dan 100 productlijnen in de betreffende
productsubgroep
De vaste kosten voor een aanvraagdossier bedragen voor :
- groep 1 : 175€ per toevoeging of verlenging van een productlijn met een maximum
van 700€ (bijvoorbeeld: 350€ voor 2 productlijnen, 700€ voor 70 productlijnen)
- groep 2 : in overleg met de operator
Bij een gegroepeerde aanvraag door een sectorfederatie voor verschillende ondernemingen
wordt een korting toegekend van 25% op de totale vaste kosten van de gegroepeerde
aanvraag.
3.2 Vaste kosten verbonden aan de procedure “Aanpassen productgegevens”
Voor de procedure “Aanpassing van productgegevens” (d.i. een aanpassing wanneer de
gegevens in de databank niet overeenstemmen met de gegevens in het aanvraagdossier - zie
de algemene procedures) worden geen vaste kosten aangerekend.
3.3 Vaste Kosten verbonden aan de procedure “Foute productgegevens”
De vaste kosten voor de procedure “Foute productgegevens” (d.i. een fout niet tegenstaande
de gegevens in de databank overeenstemmen met de gegevens in het aanvraagdossier - zie de
algemene procedures) zijn de werkelijke kosten van deze procedure (maar minstens de vaste
kosten van een overeenstemmend aanvraagdossier) wanneer de gegevens worden gewijzigd
bij het beëindigen van de procedure.
Er worden geen vaste kosten aangerekend wanneer de gegevens ongewijzigd blijven bij het
beëindigen van de procedure.
3.4 Jaarlijkse kosten
De jaarlijkse kosten worden verrekend per onderneming, zoals meegedeeld door de aanvrager.
Elk onderscheiden ondernemingsnummer wordt als onderneming aanzien.
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Wanneer de aanvraag gebeurd is door een sectorfederatie, dan wordt de sectorfederatie wat
de jaarlijkse kosten betreft niet als één onderneming gezien, maar als x ondernemingen met
elk een aantal productlijnen, waarbij x het aantal ondernemingen is dat via de sectorfederatie
deel uitmaakt van de aanvraag.
Voor een bij de start van het facturatiejaar voorzien volledig kalenderjaar van aanwezigheid
op de EPB-productgegevensdatabank met status 1, worden per onderneming en per
productsubgroep de volgende jaarlijkse kosten aangerekend:
- groep 1 : 700€ per productsubgroep
- groep 2 : bedrag overeengekomen met de operator bij de aanvraag
Hierbij worden de groepen gedefinieerd als:
- groep 1 : onderneming met 1 tot 100 productlijnen met status 1 in de betreffende
productsubgroep
- groep 2 : onderneming met meer dan 100 productlijnen met status 1 in de betreffende
productsubgroep
Indien alle productlijnen van een onderneming voor een subcategorie deel uit maakten van
een gegroepeerde aanvraag door een sectorfederatie voor verschillende ondernemingen, wordt
een korting toegekend van 25%.

4

Facturatie

Na ontvangst van de aanvraag stuurt de operator aan de aanvrager de factuur voor de vaste
kosten. De factuur van de vaste kosten (en alle eventuele openstaande facturen) moet(en)
voldaan worden alvorens het dossier door de operator behandeld wordt. De vaste kosten zijn
niet terugvorderbaar.
De jaarlijkse kosten worden ieder jaar gefactureerd in het begin van het jaar. De jaarlijkse
kosten zijn niet terugvorderbaar.
Wanneer de factuur 80 dagen na factuurdatum niet voldaan is, worden alle gegevens van de
onderneming binnen de betreffende productsubgroep van rechtswege en zonder
ingebrekestelling niet langer vermeld met status 1 maar wordt de status gewijzigd naar status
2.

5 Voorbeeld

Fabrikant X dient op 11 maart 2022 een aanvraag in voor 18 productlijnen binnen dezelfde
productsubgroep.
Hij ontvangt hiervoor een factuur van 700 Euro dat moet voldaan worden (samen met
eventuele openstaande facturen) alvorens de aanvraag behandeld wordt (vaste kosten §3.1).
Het dossier wordt aanvaard door de gewesten en op 15 mei verschijnen de productlijnen op de
EPB-productgegevensdatabank voor de periode 15 mei 2022 - 14 mei 2026. In het begin van
2023 ontvangt hij een factuur van 700 Euro voor de aanwezigheid van de 18 productlijnen in
de EPB-productgegevensdatabank voor het jaar 2023; idem voor het jaar 2024 (jaarlijkse
kosten §3.4). Op 26 juni 2024 dient hij een nieuwe aanvraag in voor 2 extra productlijnen
binnen dezelfde productsubgroep. Hiervoor ontvangt hij een factuur van 350 Euro dat moet
voldaan worden (samen met eventuele openstaande facturen) alvorens de aanvraag voor deze
extra productlijnen behandeld wordt (vaste kosten: 2*175€ §3.1). Het dossier wordt aanvaard
door de Gewesten en de extra productgegevens verschijnen op de EPBDproductgegevensdatabank op 5 september 2024. In de loop van 2025 ontvangt hij een factuur
van 700 Euro voor de aanwezigheid van 20 (18+2) productlijnen op de EPBdoc_0_G c_NL_kosten_v4 0_20220101.docx
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productgegevensdatabank gedurende het ganse jaar 2025. De periode van 4 jaar erkenning op
de databank loopt af voor de 18 producten op 14 mei 2026. Indien de fabrikant wenst dat de
productlijnen aanwezig blijven op de EPB-productgegevensdatabank met status 1 dient hij
een nieuwe aanvraag in voor een nieuwe periode van 4 jaar. De aanvraag wordt behandeld
zodra het factuur voor de vaste kosten van 700 Euro voldaan is (samen met eventuele
openstaande facturen).

6 Indexatie

De kosten zijn herzienbaar volgens de stijging van de index van de consumptieprijzen.

7 Algemene voorwaarden

Het betalen van de factuur staat gelijk met het aanvaarden van de factuur.
De algemene voorwaarden van het WTCB zijn aanvullend van toepassing.

8 In werking treding

Deze procedure “Kosten” treedt in werking vanaf 1 januari 2022:
•
•

De vaste kosten zijn verschuldigd voor aanvragen die toekomen bij de
operator vanaf 1 januari 2022.
De jaarlijkse kosten zijn verschuldigd vanaf 1 januari 2022.

De kosten kunnen jaarlijks worden aangepast. De meest aktuele versie van het
kostendocument is steeds van toepassing ook voor de jaarlijkse kosten van reeds erkende
productlijnen.

9 Versiebeheer
versie 4.0
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